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Ett fullpoängssvar innehåller: 

 
a) – Vanhimmille työntekijöille tarjotaan eläkettä.  
 – Muille tarjotaan uutta työtä yhtiön muista laitoksista / siirtoa muihin toimipisteisiin.   
 
b) – Ne eivät pysty kilpailemaan hinnalla. / Ne ovat paljon kalliimpia.  
 – Niillä ei ole yhtä paljon alan osaamista.  
 
c) – Pienyrittäjät, joilla on liike kauppakeskuksessa.  
 – Yrittäjä ei saa itse päättää aukioloajoista. / Yrittäjä saattaa jäädä ilman vapaapäivää.  
 
d) – Niiden toimintaa muutetaan.  
 – Jotta voidaan mitata autojen keskinopeus.  
 
e) – Pankit ovat vähentäneet käteispalveluja. /  
 – Ne laitetaan sisätiloihin. / Niihin tulee kameravalvonta.  
 

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens 
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer. 



FINSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014 
manuskriptet till del V 
 

V  Uutisia   

a) 
Atria on käynnistänyt Karkkilassa yt-neuvottelut. Irtisanomisuhan alla ovat laitoksen kaikki 
työntekijät. Neuvottelut kestävät noin kuusi viikkoa, ja työntekijöiden tilanne selvitetään 
neuvottelujen aikana. Osa työntekijöistä pääsee eläkkeelle. Lopuilla on mahdollisuus jatkaa 
yhtiön palveluksessa, sillä yhtiö tarvitsee lisätyövoimaa muissa toimipisteissään. 
 
b) 
Uusien kotimaisten elokuvien lopputeksteissä toistuu nykyään sama tieto: musiikin soittaa 
Bratislavan sinfoniaorkesteri. Syyt ovat ensisijaisesti taloudelliset. Bratislavasta saa samalla 
hinnalla kolme-neljä kertaa isomman orkesterin kuin Suomesta. Lisäksi slovakialaisilla 
muusikoilla on enemmän ammattitaitoa elokuvamusiikin äänittämisessä kuin meikäläisillä.  
 
c) 
Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on aiheuttanut ongelmia, ja jotkut pienyrittäjät ovat 
tyytymättömiä lain tulkintaan. Laki sanoo, että yrittäjää ei saa velvoittaa pitämään 
kauppakeskuksessa sijaitsevaa myymäläänsä avoinna kaikkina viikonpäivinä. Siinä on 
kuitenkin lisäys ”ellei se kauppakeskuksen kannalta ole välttämätöntä.” Lain tarkoituksena oli 
taata pienyrittäjille ainakin yksi vapaapäivä viikossa, mutta nyt näyttää siltä, ettei lain henki 
kuitenkaan toteudu. 
 
d) 
Liikenteen nopeusvalvontakamerat aiotaan valjastaa mittaamaan autojen keskinopeuksia. 
Ylinopeussakoilta ei siis voi tulevaisuudessa välttyä painamalla jarrua peltipoliisin kohdalla. 
Keskinopeuksia tarkkaillaan mittaamalla autojen matka-aikoja tolpalta toiselle. Uudistus 
toteutuu todennäköisesti lähivuosina, ja sen pitäisi onnistua muuttamalla nykyisten 
kameroiden toimintaa. 
 
e) 
Otto-automaateista vastaava Automatia aikoo tuoda Suomeen uuden automaatin, jolla voi 
sekä nostaa että tallettaa rahaa. Pankit olivat tehneet asiassa aloitteen. Koska käteisen rahan 
käyttö on vähenemässä, on myös konttoreiden käteispalveluja rajoitettu. Turvallisuusasiat on 
otettu huomioon uutta automaattia suunniteltaessa. Kaikki automaatit sijaitsevat sisätiloissa, 
joissa on myös videovalvonta. Asiointi tapahtuu kuten Otto-automaateillakin. 
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